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LĒMUMS
Valmierā

2022.gada 30.jūnijā Nr.402
(protokols Nr.12, 21.§)

Par vecāku līdzfinansējumu maksas
apstiprināšanu Valmieras novada
profesionālās ievirzes un interešu izglītības
programmās

Grozījumi: 29.09.2022. lēmums Nr.601 (protokols Nr.18, 23.§)

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta
g) apakšpunktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem
vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par citiem pakalpojumiem, Izglītības likuma 59.panta
ceturtās daļas un 60.panta septīto daļu, Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība)
31.03.2022. saistošo noteikumu Nr.44 “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Valmieras novada
izglītības iestāžu profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu realizēšanā” 2.1.punktu
un Izglītības, kultūras un sporta un Finanšu komiteju 22.06.2022. atzinumiem,

Pašvaldības dome, balsojot: PAR – 18 (J.Baiks, R.Gailums, J.Olmanis, G.Gladkins, J.Skrastiņš,
G.Ķibere, T.Upners, J.Dainis, A.Klepers, G.Štrombergs, R.Muižnieks, K.Kļaviņš, J.Jakovins,
V.Ecmanis, E.Grandāns, J.Grasbergs, M.Bērziņš, J.Upenieks), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:

1. noteikt vecāku līdzfinansējuma maksu profesionālās ievirzes un interešu izglītības
programmās Pašvaldības iestādēs:
1.1. Rūjienas Sporta skolā 7 euro mēnesī par izglītojamo;
1.1.1. profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmās 7 euro mēnesī par izglītojamo;

(Grozīts ar Valmieras novada pašvaldības domes 29.09.2022. lēmumu Nr.601)

1.1.2. izbraukuma sporta treniņu nometnēm 5 euro diennaktī par vienu dalībnieku;

(Grozīts ar Valmieras novada pašvaldības domes 29.09.2022. lēmumu Nr.601)

1.2. Kocēnu Sporta skolā 10 euro mēnesī par izglītojamo;
1.3. Valmieras Sporta skolā:

1.3.1. hokejs – 25 euro mēnesī par izglītojamo,
1.3.2. peldēšana – 15 euro mēnesī par izglītojamo,
1.3.3. futbols – 15 euro mēnesī par izglītojamo,
1.3.4. vieglatlētika – 15 euro mēnesī par izglītojamo,
1.3.5. orientēšanās – 15 euro mēnesī par izglītojamo,
1.3.6. BMX – 15 euro mēnesī par izglītojamo,
1.3.7. florbols – 15 euro mēnesī par izglītojamo,
1.3.8. badmintons – 15 euro mēnesī par izglītojamo,
1.3.9. airēšana – 15 euro mēnesī par izglītojamo,
1.3.10. volejbols – 15 euro mēnesī par izglītojamo,
1.3.11. daiļslidošana – 33 euro mēnesī par izglītojamo,



1.3.12. triatlons – 15 euro mēnesī par izglītojamo;
1.4. Valmieras Mūzikas skolā 15 euro mēnesī par izglītojamo;
1.5. Rūjienas Mūzikas skolā 10 euro mēnesī par izglītojamo;
1.6. Strenču Mūzikas skolā 10 euro mēnesī par izglītojamo;
1.7. Rūjienas Mākslas skolā 10 euro mēnesī par izglītojamo;
1.8. Mazsalacas Mūzikas un mākslas skolā 10 euro mēnesī par izglītojamo;
1.9. Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolā 15 euro mēnesī par izglītojamo;
1.10. Valmieras Jaunatnes centrā “Vinda”:

1.10.1. interešu izglītības programmām 15 euro mēnesī par izglītojamo;
1.10.2. radošajām darbnīcām skolēnu rudens, ziemas, pavasara un vasaras brīvlaikā

5 euro dienā un nometnēm 10 euro dienā par vienu dalībnieku;
2. nepiemērot vecāku līdzfinansējuma maksu:

2.1. Valmieras Sporta skolas interešu programmai “Sports bērniem un jauniešiem ar
īpašām vajadzībām”;

2.2. Valmieras Jaunatnes centra “Vinda” interešu programmai “Tautas deju kolektīvs”
skolas vecuma un jauniešu grupām;

3. atzīt par spēku zaudējušu:
3.1. Rūjienas novada pašvaldības domes 2013.gada 10.oktobra sēdes protokols Nr.13, 11§

“Par Rūjienas novada pašvaldības sniegtajiem maksas pakalpojumiem Rūjienas
novada pirmsskolas, vispārējās izglītības, profesionālās ievirzes un interešu izglītības
iestādēs”;

3.2. Kocēnu novada domes 2017.gada 19.janvāra lēmumu Nr.22 (protokols Nr.2, 21.§) par
noteikumiem “Par līdzfinansējuma maksas apstiprināšanu Kocēnu sporta skolā”;

3.3. Strenču novada domes 2011.gada 19.oktobra sēdes protokols Nr.15 “Par noteikumu
“Vecāku līdzfinansējumu profesionālās izglītības programmu realizēšanā”
apstiprināšanu”;

3.4. (Svītrots ar Valmieras novada pašvaldības domes 29.09.2022. lēmumu Nr.601)
3.5. Valmieras pilsētas pašvaldības domes 2020.gada 30.aprīļa lēmuma Nr.143 (protokols

Nr.7., 26.§) “Par vecāku līdzfinansējuma maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu
Valmieras Mūzikas skolā” 1.punktu;

3.6. Valmieras pilsētas pašvaldības domes 2020.gada 30.aprīļa lēmuma Nr.147 (protokols
Nr.7., 30.§) “Par vecāku līdzfinansējuma maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu
Valmieras Bērnu sporta skolā” 1. un 2.punktu;

3.7. Valmieras pilsētas pašvaldības domes 2020.gada 30.aprīļa lēmuma Nr.144 (protokols
Nr.7., 27.§) “Par vecāku līdzfinansējuma maksas un maksas pakalpojumu
apstiprināšanu Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolā” 1.punktu;

3.8. Valmieras pilsētas pašvaldības domes 2020.gada 30.aprīļa lēmuma Nr.149 (protokols
Nr.7., 32.§) “Par iestādes “Valmieras jaunatnes centrs “Vinda” maksas pakalpojumu
cenrāža apstiprināšanu” 1.; 2.; 3.; 4. un 5.punktu;

3.9. Mazsalacas novada pašvaldības domes 2016.gada 28.septembra lēmumu Nr.19.3
(protokols Nr.19.,3) “Par vecāku līdzfinansējuma mācību procesa nodrošināšanai
Mazsalacas mūzikas un mākslas skolā”;

(Valmieras novada pašvaldības domes 29.09.2022. lēmuma Nr.601 redakcijā)

4. lēmums stājas spēkā 2022.gada 1.septembrī.

Domes priekšsēdētājs Jānis Baiks




